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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor a PS-nek: Soros vezetésével nemzetközi az ellenfél, de már mi is 
azzá váltunk 
2019. január 10. – pestisracok.hu 

Nemzetközi az ellenfél, a Soros György által támogatott erők mindenhol tüntetéseket 

szerveznek a jobboldali, bevándorlásellenes kormányok ellen, ez így lesz a jövőben is, de mi is 

nemzetköziek, nagyok szeretnénk lenni – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a 

PestiSrácok.hu azon kérdésére, hogy lát-e parancsszóra ugrást abban, hogy a közelmúltban 

Belgrádban, Varsóban, Bécsben, Rómában és Budapesten is egyszerre robbantak ki 

kormányellenes tüntetések. A PestiSrácok.hu azt is megkérdezte Orbán Viktortól, hogy 

milyen Kárpát-medencei, nemzeti politikát tesz lehetővé az, hogy Magyarország nemzetközi 

súlya jelentősen nőtt, bizonyos környező országokban pedig felütötte a fejét a politikai 

instabilitás. A tények ismeretében változott-e a korábbi véleménye, amely szerint az 

autonómiát támogatom, pont, jobb híján, pont – kérdeztük a miniszterelnöktől. Orbán Viktor 

szerint a 100 év magyar magány korszaka volt a mögöttünk álló. “Szomszédaink fenyegetést 

láttak bennünk. Ma eljutottunk odáig, hogy ez megváltozott. A 100 év magyar magány véget 

ér. Magyarország készen áll az együttműködésre a szomszéd országokkal, én komolyan és 

őszintén mondtam azt, és őszintén hiszek abban, hogy aki Magyarországgal együttműködik, 

azok az országok jól járnak. Mindenki jól jár, aki velünk működik együtt. Mi itt Közép-

Európában stabilitást adunk Európának. A Kárpát-medencei politika tekintetében biztatónak 

látom a helyzetet” – válaszolta a PestiSrácok.hu kérdésére Orbán Viktor. 

 

Ismét a Fidesz–KDNP európai parlamenti választási listáján 
2019. január 10. – Kárpátalja 

2019. május 23–26. között európai parlamenti választásokat tartanak az anyaországban. A 

Fidesz–KDNP december 20-án ismertette EP-választási listáját, amelyen tizedik helyen 

szerepel Bocskor Andrea kárpátaljai származású EP-képviselő. Bocskor Andreát az eddigi, 

képviselőként eltöltött időről, a tapasztalatairól és terveiről kérdezte a Kárpátalja újságírója. 

Bocskor Andrea többek között kiemelte: fontosnak tartja, hogy az elmúlt időszakban olyan 

jelentéseknél sikerült közreműködnie, illetve módosítókkal alakítani azokat, amelyek a 

kisebbségvédelemmel és konkrétan az ukrajnai magyar kisebbség jogaival kapcsolatosak. 

 

Nem hivatalos értesülések szerint Csíksomlyóra is ellátogat ebben az évben 
Ferenc pápa 
2019. január 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Májusban érkezik romániai látogatásra Ferenc pápa – közölte csütörtökön saját forrásokra 

hivatkozva a bukaresti Q Magazine. A kiadvány honlapján közzétett cikk szerint a katolikus 

egyházfő május 31-én érkezik Bukarestbe, és három napig tartózkodik majd az országban. A 
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https://pestisracok.hu/orban-viktor-a-ps-nek-soros-vezetesevel-nemzetkozi-az-ellenfel-de-mar-mi-is-azza-valtunk/
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https://karpataljalap.net/2019/01/10/ismet-fidesz-kdnp-europai-parlamenti-valasztasi-listajan
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nemhivatalos-ertesulesek-szerint-csiksomlyora-is-ellatogat-ferenc-papa
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Q Magazine az államelnöki hivatalnak otthont adó Cotroceni-palotától származó értesüléseire 

hivatkozva azt állítja, hogy látogatása során a szentatya Jászvásárra (Iaşi), Balázsfalvára és 

Csíksomlyóra is ellátogat majd. A kiadvány szerint az információkat megerősítették az „elnöki 

hivataltól származó források”.  

 
Másodszorra is elutasította a bíróság a nemzetbiztonsági megfigyelés okára 
vonatkozó titkosítás feloldását Horváth Anna perében 
2019. január 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Lényegesen eltér a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) által a Horváth Anna volt kolozsvári 

alpolgármester ügyében készített lehallgatásának újabb román nyelvű fordítása az Országos 

Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) által használt eredeti változatától. Erről maga az érintett 

számolt be a Facebook-oldalán csütörtökön. Az RMDSZ politikusa – akit alapfokon két év 

nyolc hónap letöltendő szabadságvesztéssel sújtottak befolyással üzérkedés és pénzmosás 

miatt – büntetőperének fellebbviteli szakasza szerdán folytatódott a bukaresti legfelsőbb 

bíróságon, ahol immár másodszorra utasították el a Horváth Anna nemzetbiztonsági 

megfigyelésének törvényes hivatkozására, vagyis okára vonatkozó titkosítás feloldását. Az 

egykori alpolgármester arról is beszámolt, hogy várhatóan még két tárgyalásra kerül sor: a 

következőt február 6-án tartják, a másodikat pedig valamikor március elején. Az eddigi állás 

szerint megtörténhet, hogy március végén születik jogerős ítélet a politikus ügyében. 

 
Új óvodát építenek a bonchidai gyerekek számára  
2019. január 10. – transindex.ro 

Bonchida Község Polgármesteri Hivatala egy több mint 2 millió lejes projekt keretében új, 

hosszabbított programmal működő óvodát épít a bonchidai gyerekek számára. „Az új 

óvodában egyaránt lesz román és magyar tagozat is, illetve hosszabbított programmal 

működik majd, amely megkönnyíti azon szülők helyzetét, akik délutánig dolgoznak” – 

mondta el Grúz István, Bonchida község RMDSZ-es alpolgármestere.  

 

Kelemen Hunor: a pragmatizmusnak kell meghatározónak lennie a kisebbségi 
politizálásban  
2019. január 10. – maszol.ro 

Mit tart RMDSZ-elnökként a legfontosabb eredményének, volt-e olyan döntése, amit 

megbánt? Miben látja a közelgő tisztújító kongresszus és az európai parlamenti választások 

tétjét? Az RMDSZ elnöki tisztségét egyedüli jelöltként megpályázó Kelemen Hunort 

kérdezték.  

 

Bár az alkotmány előírja, kisebbségi törvény továbbra sincs – Radu Carp 
politológus helyzetképe  
2019. január 10. – maszol.ro 
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A centenáriumi év lejártával is folytatja a Maszol azoknak a román személyiségeknek a 

megszólaltatását, akik a többség nézőpontját villantják be, a kisebbségek ügyei mellett 

országos aktuálpolitikai témákra is reflektálnak. Radu Carp politológus, a Bukaresti Egyetem 

Politikatudományi Karának tanáránál rákérdeztek a kisebbségek „lojalitására” vonatkozó 

tavaly tett kijelentésére, de arról is érdeklődtek: hogyan veszi majd Románia az uniós 

elnökség jelentette akadályokat?  

 

A székelyföldi románok szervezete kifogásolja a magyar kormány támogatási 
programját 
2019. január 10. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma (FCRCHM) elítéli a kormány, 

az elnöki hivatal és a parlament „válaszlépéseinek hiányát” a magyar kormány által 

finanszírozott székelyföldi gazdaságfejlesztési program kapcsán - írja a FRCRHM csütörtöki 

közleményében. A civil fórum az MTI híréből értesült arról, hogy a magyar kormány 25 

milliárd forintot különített el egy olyan programra, amelyből Székelyföld gazdasági fejlődését 

támogatja. A közlemény szerint a romániai illetékes intézmények „nem végeztek alapos 

elemzést” arra vonatkozóan, hogy milyen következményekkel jár a magyar állam stratégiai 

beruházásainak lehetősége, illetve a kettős állampolgárság elnyerése az erdélyi magyarok 

által.  

 

Felemás fogadtatásban részesült a román babakötvény 
2019. január 11. – Krónika 

Számos kérdést felvet a Krónikának nyilatkozó szakember szerint a Junior Centenarnak 

elnevezett babakötvényprogram, amely ugyanakkor nemhogy nem csökkenti, hanem tovább 

mélyítheti a társadalmi szakadékot.  Gál Katalin szociológus, a nagyváradi Partiumi 

Keresztény Egyetem adjunktusa szerint ugyanakkor összességében rendjén van, hogy az 

állam gondoskodni próbál a 18 évesnél fiatalabbak életkezdéséről. A megkérdezett szülők 

közül volt, aki nem kér az állam pénzéből, más még fontolgatja, és olyannal is találkoztak, aki 

kész igénybe venni a megtakarítási számlát. 

 

Hiánypótló cégek a Székelyföldön 
2019. január 11. – Krónika 

Harminckét új vállalkozás jön létre Székelyföldön másfél éven belül, miután ennyi jó ötlettel 

rendelkező fiatal pályázatát bírálták el kedvezően a Nyerj vállalkozást programban. A 

pályázók egyenként legkevesebb 32 ezer eurót kapnak vállalkozásaik beindítására, így 

összesen több mint egymillió eurót nyertek a térség fejlesztésére. 

 

A magyar kultúrát ünneplik 
2019. január 11. – Krónika, szekelyhon.ro 

A magyar kultúra napját Erdélyben is megünneplik: hagyományosan, idén is közös 

programsorozatot szervez Nagyvárad és Debrecen, illetve Berettyóújfalu és Margitta január 
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22-én. Gazdag programsorozatot tervez a nagyváradi Szigligeti Színház, és nagyszabású 

koncerttel készül Marosvásárhelyen Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa a Maros 

Megyei Tanáccsal együttműködésben: Kodály színpadi művét, a Székely fonót tekintheti meg 

a közönség. 

  
Összefogást sürgetnek a váradi zászlóügyben 
2019. január 11. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei elnöke szerint a nagyváradi zászlóégetési 

kísérlet után a legcélszerűbb az lenne, ha összefognának a magyar politikai alakulatok, és 

közösen fordulnának a belügyminiszterhez és az igazságügyi miniszterhez az ügy kapcsán. 

Csomortányi István csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatóján értetlenségét fejezte ki amiatt, 

hogy az RMDSZ „sárdobálást folytat” a témában, és a magyar zászlót ért támadást arra 

használja, hogy a néppártot és annak tisztségviselőit támadja. 

 

Országos óvodaépítési program indult 
2019. január 11. – Krónika 

Bár gyakran hallani, hogy egyre kevesebb a gyermek, a tanügyminisztérium az országos 

vidékfejlesztési program révén az Európai Unió támogatásával újabb óvodaaépítésekbe 

kezdett: mintegy 3400 óvodát létesítenének az idén. A tanintézeteket az igényeknek 

megfelelően olyan városokban, községekben építik fel, ahol nincs óvoda, vagy ha van is, bérelt 

épületben működik, netán olyan körülmények között, amelyek nem felelnek meg sem 

egészségügyi szempontból, sem az európai uniós normák szemszögéből. 

 

Nagyszarvai iskolaügy: elkezdődött a szakmai párbeszéd, de további 
egyeztetésre lesz szükség 
2019. január 10. – Ma7.sk 

Zártkörű találkozót szervezett a nagyszarvai önkormányzat január 10-én. Az egyeztetésen 

felvidéki magyar politikusok és oktatási szakemberek vettek részt. Lapunknak egyedül 

Nagyszarva polgármestere nyilatkozott. A tavalyi év egyik legnagyobb visszhangot kiváltó 

ügye a csallóközi Nagyszarvához kötődött: a községbe és a környező falvakba beköltözött 

szlovák szülők iskolát szerettek volna nyitni gyermekeik számára. Kérésük nehezen 

teljesíthető, hiszen gazdasági szempontból egy új iskola, vagy osztály nyitása lehetetlen 

helyzetbe sodorná a község gazdálkodását. Így az önkormányzat az indulatoktól sem mentes 

május végi ülésén racionális döntést hozott, amikor elutasította a szlovák tannyelvű iskola 

elindítását. 

 

Bugár: a legnagyobb problémát az MKP választói jelentik 
2019. január 10. – Ma7.sk 

Az MKP-val való együttműködés kizárt, bár ők még mindig erre játszanak. A legnagyobb 

problémát az MKP választói jelentik, mivel beléjük sulykolták, hogy minket gyűlöljenek – 
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jelentette ki Bugár Béla. A Most-Híd elnöke január 7-én tartott újévi sajtóértekezletet, ahol 

arról is beszélt, hogy az „utcai tüntetések nélkül pártja semmit nem ért volna el, de a tüntetők 

sem érték volna el céljaikat a Most-Híd nélkül.” Bugár kényes kérdésnek nevezte pártja 

viszonyát az Magyar Közösség Pártjához. Szerinte az „együttműködés az MKP-val kizárt, bár 

ők még mindig erre játszanak. A legnagyobb problémát az MKP választói jelentik, mivel 

beléjük sulykolták, hogy minket gyűlöljenek. (…) Mindaddig, amíg az MKP választói ránk 

árulókként tekintenek, hogyan is tudnánk együttműködni?” – fogalmazott a pártelnök. 

 

Szabadka: Népi játékok, táncok a VM4K téli táborában 
2019. január 10. – Vajdaság MA 

A szabadkai Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, azaz a VM4K Téli 

varázs elnevezéssel 5 napos tábort szervez a héten, egészen szombatig kisiskolások részére. A 

tábor minden napja egy adott témát mutat be a gyerekeknek, így a résztvevők 

megismerkedhetnek a néphagyományokkal, hangszerekkel, kémiai kísérletekkel, valamint a 

sok-sok ügyességi és mozgásos játék, és a tánc sem marad ki a heti programból. 

 

Wass Albertre emlékeztek a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum  
növendékei 
2019. január 10. – karpatalja.ma 

Gróf Wass Albert erdélyi magyar író és költő 111. születésnapjára emlékeztek a Karácsfalvai 

Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum növendékei január 9-én. A rendezvényen felidézték a 

költő életének legjelentősebb mozzanatait és verseit. Varjú Zoltán, az intézmény nevelőtanára 

kiemelte, hogy követnünk és ápolnunk kell értékeinket, hagyományainkat, különösen ebben 

az értékeit vesztett világban. Ezután a diákok megkoszorúzták a líceum diákönkormányzata 

által 2015-ben állított Wass Albert emléktáblát. 

 

Nyílt napot tartottak a Rákóczi-főiskolán 
2019. január 10. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) minden év elején nyílt napot 

szervez. A program célja, hogy tájékoztassák a felvételi előtt álló fiatalokat a szabályzatokról, 

a főiskola rendjéről és vonzóvá tegyék számukra az intézményt. Idén január 10-én nyitotta 

meg kapuit a főiskola az általános és a középiskolai tanulók, s azok szülei előtt. Mintegy 

másfél száz érdeklődő gyűlt össze az átriumban, ahol elsőként Orosz Ildikó, az intézmény 

rektora köszöntött mindenkit, s mutatta be a főiskola választható szakjait. 
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A gyarapodás és az építkezés éve volt 2018 is 
2019. január 10. – Képes Újság 

Magyar közösségünk érdekében kifejtett munkánk egyértelmű elismerését jelenti, hogy 2018-

ban mind a horvát, mind a magyar miniszterelnök kitüntetett figyelmét élvezhettük. Andrej 

Plenković volt az első horvát kormányfő, aki egy magyar érdekvédelmi szervezethez 

ellátogatott, ennek köszönhetően a legmagasabb szintű figyelemben részesültek projektjeink, 

beruházásaink. Megtisztelő volt számomra, hogy Orbán Viktor, Magyarország 

miniszterelnöke fogadott az Országházban és tájékoztathattam őt a horvátországi magyarság 

helyzetével összefüggő aktuális kérdésekről - mondta Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, 

parlamenti képviselőnk a 2018-as évet értékelő nyilatkozatában. 

 
Megkezdődhet a kultúrotthon felújítása Brekinskában 
2019. január 10. – Képes Újság 

December 24-én Szigeti István, a Lipiki Magyarok Közösségének elnöke aláírta a brekinskai 

kultúrotthon felújításáról szóló szerződést a kivitelező cég képviselőivel. A munkálatok 

várhatóan már januárban megkezdődnek. 

 
Húszéves a kopácsi Arany János Kultúregyesület 
2019. január 10. – Képes Újság 

Idén ünnepli újjáalakulása 20. évfordulóját a kopácsi Arany János Kultúregyesület. Ennek 

jegyében több programmal készülnek, melyekről Varga Józseffel, az egyesület elnökével 

beszélgettünk, aki az eltelt két évtizedről is mesélt nekünk. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. január 10. – Kossuth Rádió 

 

Felkutatta és tovább adta a felvidéki hagyománykultúra értékeit. Ezeket, az utókorra 

gondolván, kiadványokban, tanulmányokban örökítette meg, miközben képezte a 

szakembereit, szervezte a magyar kultúrát. Mindezt társadalmi szervezetként teszi immár 70 

éve. Ez a Csemadok, mai nevén a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, 
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https://kepesujsag.com/a-gyarapodas-es-az-epitkezes-eve-volt-2018-is/
https://kepesujsag.com/megkezdodhet-a-kulturotthon-felujitasa-brekinskaban/
https://kepesujsag.com/huszeves-a-kopacsi-arany-janos-kulturegyesulet/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-10_18-02-00&enddate=2019-01-10_18-40-00&ch=mr1
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amely 1949. március 5-én Érsekújvárban alakult meg. Országos elnökével, Bárdos Gyulával 

Haják Szabó Mária beszélgetett a jubileumi év várható eseményeiről. 

 

Az RMDSZ Temes megyei szervezetének választmánya idei első ülésén megvitatta a 

szövetségi elnökjelölt valamint az európai parlamenti választási indulás szándékát bejelentők 

támogatását, és az ülésen a többségitől eltérő időpontú vallási ünnepek biztosításáról is szó 

esett. A keddi ülés döntéseiről Lehőcz László Marossy Zoltán megyei elnököt kérdezte. 

 

Bukarestben ma vette át Románia hivatalosan az EU elnökséget. Európában, de Romániában 

is sokan úgy vélik, Románia nincs felkészülve a feladatra. Ebben a helyzetben melyek a 

román prioritások? És ebben, benne vannak vajon az őshonos kisebbségek, konkrétan az 

erdélyi magyarság ügye? Erről kérdezte Bakk Miklós politológust Szilágyi Szabolcs. 

 

Ezentúl színesben jelenik meg a Kárpátalja c. hetilap. A sajtóorgánum ugyanis tartania kell a 

lépést főleg ukrán nyelvű versenytársaival. Darcsi Karolinát a lap megbízott főszerkesztőjét 

kérdezte Iváncsik Attila.  

 

A széki református templom, a nagyváradi katolikus püspökség a kolozsvári Farkas utcai 

református templom, csak pár helyszín azokból a nagyszámú helyreállítási munkákból, 

amelyeken Erdély szerte dolgoznak.  15 év az épített örökség szolgálatában. Számos, az elmúlt 

években helyreállított erdélyi épített örökséget bemutató kiállítás volt az apropója Szilágyi 

Szabolcs beszélgetésének. 

 

 

Kitekintő 

2019. január 10. – Echo Tv 

 

A madéfalvi veszedelem áldozataira emlékeztek a vérengzés 255-ik évfordulóján a 

székelyföldi településen. A főhajtás résztvevői a szentmise után a turulmadaras emlékműnél 

meghallgatták az erdélyi magyar közösségek elöljáróit és a magyar kormány képviselőit, majd 

a kegyelet virágaival tisztelegtek a szabadságjogaikért küzdők emléke előtt.  

 

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 30 évvel ezelőtt alakult, 1989-ben.  A jubileum 

emlékére indított éves programsorozat első rendezvénye egy hagyományőrző székely 

disznóvágás volt, ahol az erdélyi Madéfalva küldöttsége mutatta be az eseményhez 

kapcsolódó szokásaikat, kultúrájukat és ízvilágukat. 

https://www.echotv.hu/videok/2019/01/10/kitekinto/7336
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Kárpát-medence-szerte ilyenkor, zajlanak a házszentelések, Székelyföldön, a zömmel római 

katolikusok által lakott településeken már az új év első napjaiban elindulnak házról házra a 

lelkészek, hogy megszenteljék a portákat, és megáldják a híveket. A hófödte, hegyi tanyákat 

lovas szánnal járják be a plébánosok, csengettyűseik és a ministránsok kíséretében, számba 

veszik a híveket, és ilyenkor gyűjtik be az éves egyházadót is. 

 

Egyre több magyar turista fedezi fel a Magas-Tátrát. Mind külföldről, mind belföldről évről-

évre egyre többen terveznek egy-egy magas-tátrai kirándulást - ez az odalátogató és ott 

vendégéjszakákat eltöltő vendégek számából derül ki. A túraösvények télen is bejárhatók, míg 

a termálfürdők kiváló kikapcsolódást nyújtanak a pihenni vágyóknak. 

 

 

 

 


